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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Διάρκεια 1-2 διδακτικές ώρες, κυμαινόμενη

 Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες ότι οι λύσεις των προβλημάτων των 
θαλασσών δεν έρχονται μόνο από τις κυβερνήσεις.

 Να κατανοήσουν το ρόλο τους ως παγκόσμιοι πολίτες απέναντι στις ανάγκες του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 Να υιοθετήσουν πιο φιλικές προς τις θάλασσες συμπεριφορές και στάσεις στην 
καθημερινότητά τους.

Η προστασία των 
θαλασσών δεν 
εξαρτάται μόνο 
από κυβερνήσεις, 
αλλά και από 
την υπεύθυνη 
συμπεριφορά του 
καθενός μας

Παιχνίδι «Ψάρεμα σκουπιδιών»

Παίξτε το παιχνίδι 

Ψάρεμα σκουπιδιών για να 

μάθετε το χρόνο διάλυσης 

των απορριμμάτων 

στη θάλασσα και 

μετά ετοιμάστε ένα 

σχετικό φυλλάδιο για 

να ευαισθητοποιήσετε 

και το οικογενειακό σας 

περιβάλλον. !

Δραστηριότητα 1

Στόχοι

Γνωρίζεις;

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΥΚΟΛΙΑΣ



https://helmepajunior.files.wordpress.com/2018/06/cf80ceb1ceb9cf87cebdceafceb4ceb9-cf88ceaccf81ceb5cebcceb1-cf83cebacebfcf85cf80ceb9ceb4ceb9cf8ecebd.pdf
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Δημιουργία παραμυθιού, τραγουδιού ή ποιήματος

 Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη 

και γράψτε ένα παραμύθι για μία παρέα 

ευαισθητοποιημένων παιδιών που προσπαθούν 

να προστατέψουν το περιβάλλον του πλανήτη. 

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε; Με 

την άδειά σας μπορούμε να το φιλοξενήσουμε 

στην εφημερίδα του προγράμματος «Τα 

Γλαρόπουλα». Εναλλακτικά φτιάξτε ένα τραγούδι 

ή ποίημα.

 Δραματοποιείστε το παραμύθι σας και 

παρουσιάστε το σε γονείς και φίλους στη γιορτή 

λήξης της σχολικής χρονιάς.

> My storybook (Δωρεάν πρόγραμμα 
δημιουργίας παραμυθιού)

> 50 συμβουλές για τη σωτηρία του πλανήτη 
> 51 τρόποι αποκατάστσης της Γης 
> 10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να 

σώσεις τους ωκεανούς 
> Πώς να σώσεις το θαλάσσιο περιβάλλον 

Δραστηριότητα 2

Χρήσιμα
links

Αξιολόγηση!

Συζήτηση μεταξύ μαθητών/τριών και Εκπαιδευτικών πριν 

και μετά την πραγματοποίηση των δράσεων.

- Τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές/τριες για το θέμα; 

- Τι έμαθαν μετά τη δράση; 

- Tι τους άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο; 

- Επιτεύχθηκαν οι Στόχοι της ενότητας;

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΥΚΟΛΙΑΣ



https://www.mystorybook.com/
https://www.mystorybook.com/
http://users.uoa.gr/~nektar/science/environment/advices_to_protect_environment.htm
https://www.earthday.org/earth-day-tips/
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/10-things-you-can-do-to-save-the-ocean
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/10-things-you-can-do-to-save-the-ocean
https://www.conserve-energy-future.com/things-you-can-do-to-save-the-ocean.php


Παρ’ όλες τις πολύτιμες “υπηρεσίες” και φυσικούς 
πόρους που μας παρέχουν οι θάλασσες και οι 
ωκεανοί, εμείς  οι άνθρωποι  είμαστε  σκληροί  
απέναντί  τους  και τους  φερόμαστε  με  εγωισμό,  
αδιαφορία  και υπεροψία. Ο Μαχάτμα Γκάντι κάποτε 
είχε πει: «Η Γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, όχι όμως την απληστία 
του.» Το ίδιο ισχύει και για τις θάλασσες, καθώς 
η αλόγιστη συμπεριφορά του ανθρώπου τις έχει 
μετατρέψει σε απέραντους σκουπιδότοπους και 
τελικούς αποδέκτες κάθε μορφής ρύπανσης, αν 
και γνωρίζουμε ότι η ζωή ξεκίνησε από το νερό και 
εξαρτάται αυτό. 

Η λύση των μεγάλων και σύνθετων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες εξαρτάται κυρίως 
από την αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων και 
την παγκόσμια συνεννόηση, αφού στους ωκεανούς 
δεν υπάρχουν σύνορα. Ωστόσο, η υπεύθυνη 
ατομική αλλά και συλλογική συμπεριφορά, όπως 

η συνειδητή τήρηση κάποιων βασικών νόμων 
και κανονισμών και όχι υπό το φόβο προστίμων 
και κυρώσεων, είναι επίσης προϋπόθεση για την 
αντιμετώπιση κάθε μεγάλου περιβαλλοντικού 
προβλήματος.  

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ως παγκόσμιοι πολίτες 
είμαστε όλοι και ο καθένας ξεχωριστά υπεύθυνοι 
για τη σωτηρία και προστασία των θαλασσών. 
Αυτό θα γίνει μόνο αν συνειδητοποιήσουμε 
ότι όλοι, περισσότερο ή λιγότερο, αποτελούμε 
μέρος του προβλήματος, αλλά θα μπορούσαμε 
να γίνουμε και μέρος της λύσης του. Δεν είμαστε 
εχθροί, απεναντίας μπορούμε να γίνουμε φίλοι 
των θαλασσών και σαν καλοί φίλοι να δείξουμε 
ενδιαφέρον και όχι αδιαφορία, να λάβουμε υπόψη 
αυτά που τις «ενοχλούν» και να προσπαθήσουμε να 
τα αλλάξουμε. Μπορεί στην αρχή να δυσκολευτούμε, 
αλλά σίγουρα στην πορεία, θα μας γίνουν συνήθεια 
και βίωμα.

Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ένα τεράστιο οικοσύστημα γεμάτο ζωή που μας παρέχει απλόχερα, φαγητό, 
νερό, οξυγόνο, πρώτες ύλες, ενέργεια, φάρμακα, ψυχαγωγία, μεταφορές, ρυθμίζει το κλίμα του πλανήτη και 
προσφέρει θέσεις εργασίας μέσω του τουρισμού και της αλιείας και υποστηρίζει την παγκόσμια οικονομία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Μην ψαρώνεις!
Μπορoύμε να σώσουμε τις θάλασσες


